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Nieuw
Twekkelerveld

In Twekkelerveld wordt gewerkt,

alles gewoond en geleefd. Dat is op heel
aanwezig!
veel plekken al naar wens, maar kan
nieuw twekkelerveld
op plekken

ook beter. Daar zetten we
samen de schouders onder: gemeente
en corporaties mét bewoners.

In de bijlage van deze nieuwsbrief gaan we in
op de Wijkaanpak die geschreven is voor Nieuw
Twekkelerveld. De samenwerkende partners
hebben hierin ambities en opgaven benoemd
waardoor Twekkelerveld een (nog) fijnere
woonplek kan worden. De Wijkaanpak gaat u
ook aan, uw initiatief of idee voor uw straat is
minstens zo belangrijk. Waar we kunnen,
werken we samen. Lees de toelichting bij de
Wijkaanpak voor meer informatie of kijk op de
site voor de gehele Wijkaanpak. Doe mee!

We hebben
een website!
www.nieuwtwekkelerveld.nl
Hier leest u meer over de thema’s waaraan
we werken, vindt u het laatste nieuws én
ziet u wat er allemaal te doen is en hoe u
mee kan doen.
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Een plek voor en door bewoners
van Twekkelerveld
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Op zoek naar hulp of activiteiten in
de wijk?
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Route naar aardgasvrij
Twekkelerveld
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Even voorstellen: Jeroen Wolbrink

Wat goed is behouden we, wat beter kan pakken
we aan. Van maatregelen om de gevolgen van
het klimaat op te vangen tot het aan de slag
gaan met verouderde woningen. De kansen die
zich voordoen pakken we aan: da’s Nieuw
Twekkelerveld.
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GroenBlauw Twekkelerveld
Maak Twekkelerveld groen en blauw
Samen en sportief doelen bereiken
met Supporter van Elkaar
Fotocompilatie Twekkelerveld

Huis van de wijk

Activiteiten
‘t Proathuus

Een plek voor en
door bewoners
van Twekkelerveld
Kom meedoen in ’t Proathuus

Gebruikers van ’t Proathuus

Sinds dit jaar is ’t Proathuus te vinden in Twekkelerveld.
Een plek voor iedereen in de wijk, waar u activiteiten kan
organiseren, of er juist aan kan deelnemen. Waar u
elkaar kunt opzoeken én waar u allerlei informatie kan
vinden bij de verschillende maatschappelijke organisaties
die er ook te vinden zijn. ’t Proathuus is van en voor
bewoners, een ontmoetingsplek in Twekkelerveld.
Natuurlijk loopt het jaar tot nu toe anders dan we
gedacht hadden. Maar ondanks alles weten al best wat
wijkbewoners ’t Proathuus te vinden. We praten u in dit
artikel bij. Én we nodigen u van harte uit om ook langs te
komen en mee te doen.

In ’t Proathuus is van alles te doen en beleven. Voor
iedereen uit Twekkelerveld. Hieronder leest u over de
activiteiten die er al te vinden zijn. Heeft u interesse of
wilt u meedoen: aarzel niet om contact op te nemen!

‘t Proathuus

Kom ook
meedoen!

‘t Proathuus is van en voor
bewoners, een ontmoetingsplek
in Twekkelerveld. Wilt u meedoen, zelf iets
organiseren of langskomen? Laat het weten
aan Tom Schenk via t.schenk@alifa.nl of kom
gewoon langs aan de Regulusstraat 8: u bent
van harte welkom!

We zijn blij dat we de deuren van ’t Proathuus weer
konden openen na de lockdown begin dit jaar. En we
hopen dat we ze ook open kunnen houden. Daarom
zorgen alle gebruikers van ’t Proathuus er samen
voor dat we aan de veiligheidsvoorschriften voldoen.
Zo is er desinfectie aanwezig, zijn mondkapjes binnen
verplicht en wordt de anderhalve meter afstand altijd
gehanteerd. De activiteiten die nu plaatsvinden zijn
‘coronaproof’. Het is belangrijk dat mensen zich veilig
voelen en dat ’t Proathuus een plek is waar u zich
thuis voelt.
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Het Schoollunchteam Enschede
Het altijd gezellige lunchteam maakt lunches voor
schoolkinderen in een prachtig grote ruimte in ’t
Proathuus. Ieder aangemeld kind in de Paulusschool
krijgt voor zeven euro per maand een gezonde lunch
aangeboden, want met een volle maag is het beter
meedoen op school! Het team, dat nu bestaat uit acht
vrijwilligers, werkt corona-proof. Alle hygiënemaat
regelen en de anderhalve meter afstand leven ze hier
na. Om er zeker van te kunnen zijn dat de kinderen altijd
een lunch kunnen krijgen, zoekt het lunchteam nog een
aantal vrijwilligers. Je hoeft echt niet elke dag te
helpen, alles gaat altijd in goed overleg.
Meer informatie: Fred Philips,
flintstonef@hotmail.com of 06 45 27 57 48.
3D-kaarten maken
Buurtbewoonster Doret zit elke donderdagmiddag van
14:00 tot 16:00 uur klaar om gezellig samen 3D-kaarten
te maken.
Kosten: € 2,50 incl. koffie/thee
Wijkwijzer Twekkelerveld
Heeft u een vraag of zoekt u een activiteit of
ondersteuning in de wijk? Bijvoorbeeld omdat u graag
andere mensen wilt ontmoeten? Of omdat u hulp nodig
heeft bij het boodschappen doen of het bijhouden van
uw administratie? De Wijkwijzer helpt u bij het vinden
van een passend antwoord. Elke woensdag en
donderdag zitten wij voor u klaar in ’t Proathuus.

Maandag
Lunchteam
Nieuw Begin Enschede

09:00 - 13:00 uur
10:00 - 16:00 uur

Dinsdag
Nieuw Begin Enschede
Vrijwilligerswerk kan u veel opleveren en kan voor u
persoonlijk leuk en uitdagend zijn. Het kan heel plezierig
en soms ook spannend zijn om met en voor anderen te
werken en samen een klus te klaren. Maar waar zijn er
vrijwilligers nodig? En hoe vindt u een vereniging of
organisatie en wie moet u daarvoor benaderen?
Allemaal lastige vragen die vaak makkelijker te
beantwoorden zijn bij Nieuw Begin Enschede.
Samen met een vrijwilligerscoach kijkt u naar uw
talenten en interesses. En vanuit daar begint de
zoektocht naar een vrijwilligersplek waar u zich fijn
voelt. Veel coaches zijn ervaringsdeskundigen met
passie en de nodige kennis en levenservaring en weten
ook precies welk steuntje in de rug u nodig kunt hebben.
Als er eenmaal een werkplek gevonden is, is er nog
steeds ruimte voor begeleiding.
Zoekt u vrijwilligerswerk of een zinvolle besteding?
Kom dan gerust eens langs voor een praatje en een
kop koffie, of maak een afspraak via e-mail:
nieuwbeginenschede@gmail.com of telefoon:
06 86 85 08 64. Wij zijn maandag, dinsdag, woensdag
én donderdag aanwezig van 10:00 tot 16:00 uur in ‘t
Proathuus.

Corona update
‘t Proathuus probeert zo veel mogelijk open te
blijven. Natuurlijk houden we ons aan de
corona maatregelen. Het kan daarom zijn dat
we (delen) tijdelijk moeten sluiten. Hou onze
Facebookpagina (Proathuus Twekkelerveld) in
de gaten voor de actuele stand van zaken.

Lunchteam
Nieuw Begin Enschede

09:00 - 13:00 uur
10:00 - 16:00 uur

Woensdag
Lunchteam
Nieuw Begin Enschede
Wijkwijzer

09:00 - 13:00 uur
10:00 - 16:00 uur
12:00 - 15:00 uur

Donderdag
Lunchteam
Nieuw Begin Enschede
Wijkwijzer
3D kaarten maken

09:00 - 13:00 uur
10:00 - 16:00 uur
12:00 - 15:00 uur
14:00 - 16:00 uur

Vrijdag
Lunchteam

09:00 - 13:00 uur

Gebruikers van
‘t Proathuus
De Wijkwijzer
Het Schoollunch team Enschede
Stichting Move Enschede
Twentse Alliantie
Stadsdeelmanagement Noord
Stadsdeelbeheer Noord
Wijkteam Twekkelerveld
Nieuw Twekkelerveld
Nieuw Begin Enschede
Nederlandse taalles
Alifa Jongerenwerk
Alifa Opvoedondersteuning
Alifa Welzijn ouderen
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Huis van de wijk

Op zoek naar hulp of
activiteiten in de wijk?
De Wijkwijzer wijst de weg

Iedereen loopt in het dagelijks leven wel eens
tegen dingen aan, waar je even wat wegwijs bij
kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij de vraag waar
je in de wijk goed mensen kan ontmoeten. Of
wie een handje kan helpen bij het
boodschappen doen, of bij de administratie.
Misschien heeft u een goed idee voor de wijk
en wilt u weten hoe u dat verder kan brengen.
Wat uw vraag of idee ook is: de Wijkwijzer
helpt bij het vinden van een passend
antwoord. Kom vooral eens langs bij ons
inlooppunt in ’t Proathuus. Of kijk voor meer
informatie op: www.wijkteamsenschede.nl/
wijkwijzer.

Twekkelerveld is de eerste bestaande
Enschedese wijk die van het aardgas afgaat.
Dit is, als het goed is, geen verrassing meer.
Dit besluit van de gemeente in 2019 is de
eerste stap in de route naar een aardgasvrij
Twekkelerveld. De volgende stap is het
maken van een Wijkuitvoeringsplan (2021 2022) en daarna zal Twekkelerveld vanaf 2024
gefaseerd van het aardgas afgaan.

Twekkelerveld Aardgasvrij

Het aanwijzen van Twekkelerveld roept veel vragen op.
Vragen onder andere over waarom Twekkelerveld als
eerste, wat het gaat kosten, wat de alternatieven zijn,
heb ik een keuze en wanneer het gaat gebeuren. We
hebben alle vragen verzameld en zo goed
mogelijk beantwoord met de kennis van nu.
U kunt de vragen en antwoorden vinden op
www.enschede.nl/twekkelerveld-aardgasvrij
Maar vaak zijn de antwoorden pas echt duidelijk
na de tweede stap, als het Wijkuitvoeringsplan is
vastgesteld. Dat gaan wij samen met u doen.

Buurtgesprekken

Op woensdag- en donderdagmiddag bent u van harte
welkom in ’t Proathuus. Daar staan onze vrijwilligers
voor u klaar. Samen met een medewerker van de
Twentse Alliantie en van het Wijkteam Noord. Op
donderdag sluit ook het Budget Advies Team van Alifa
aan. Kunnen we uw vraag niet beantwoorden: dan leggen
we contact met organisaties die wel verder kunnen
helpen.
U kan binnenlopen als u iets wilt weten over:
• Activiteiten in de wijk
• Wonen
• Hulp bij opvoeden of zorg
• Meedoen in de maatschappij
• Financiën
• Welzijn en gezondheid
• Vrijwilligerswerk

We staan nu aan het begin van het Wijkuitvoerings
plan (WUP). We willen de tijd nemen om dit zorg
vuldig te doen. We starten met buurtgesprekken over
wat er in allemaal in een WUP aan bod moet komen.
Over hoe we u gaan ontmoeten zijn we nog aan het
nadenken. Het moet wel passen bij de geldende
coronamaatregelen. We hebben Twekkelerveld
hiervoor opgedeeld in buurtjes. De gesprekken vinden
plaats van november 2020 tot en met maart 2021.

Wijkwijzer Twekkelerveld
‘t Proathuus, Regulusstraat 8
(zijvleugel Basisschool Paulus)
Openingstijden:
Woensdagmiddag 12:00 - 15:00 uur
Donderdagochtend 11:00 - 14:00 uur
De Wijkwijzer werkt nauw samen met het
Wijkteam. Ook zij kunnen u verder helpen met
vragen of problemen waar u niet uitkomt.
Telefonisch zijn de Wijkwijzer en Wijkteams
Enschede te bereiken onder nummer 053 481 7900.

Aanvraag Rijksbijdrage voor
aardgasvrij Twekkelerveld niet
gehonoreerd

nieuw twe
alles aanw

Wijkwijzer Twekkelerveld

Maar ook voor andere vragen, ideeën of gewoon
een kopje koffie kunt u gewoon langskomen.
Tot snel bij de Wijkwijzer!
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Route naar een
aardgasvrij
Twekkelerveld

Energie en klimaat

Helaas heeft de gemeente geen Rijksbijdrage
gekregen om Twekkelerveld aardgasvrij te maken.
De gemeente had een bijdrage van € 9.7 miljoen
gevraagd. Het bedrag wilde de gemeente inzetten
om de overgang naar een aardgasvrij Twekkelerveld
betaalbaar te maken. Het bericht kwam als een
teleurstelling.

Wat betekent dit voor Twekkelerveld?

Het besluit van het Ministerie betekent niet dat we nu
stoppen met plannen om Twekkelerveld aardgasvrij
te maken. We gaan door met het maken van een
Wijkuitvoeringsplan. En we gaan nu op zoek naar
andere manieren om de overgang het haalbaar en
betaalbaar te maken. Het uitgangspunt blijft dat de
woonlasten voor bewoners gelijk blijven.

Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan deze buurtgesprekken
stuur dan een mail naar aardgasvrij@enschede.nl
onder vermelding van buurtgesprekken, en uw
straat en huisnummer. U krijgt dan een uitnodiging.
Bewoners die zich al eerder hebben opgeven
voor de meedenkgroep krijgen al automatisch
een uitnodiging.
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Energie en klimaat

Aanpak
wateroverlast

Even voorstellen:
Jeroen Wolbrink
Misschien kent u Timo Kemerink al. Tot juli
was hij vanuit de gemeente als enige
projectleider verantwoordelijk voor het
aardgasvrij maken van de wijk. Inmiddels is
Jeroen Wolbrink als projectleider toegevoegd
aan het projectteam. Jeroen gaat zich vooral
bezighouden met de participatie en
communicatie. Timo Kemerink blijft
verantwoordelijk voor de technische kant van
het aardgasvrij maken.

Vier vragen aan Jeroen
1. Sinds wanneer ben je aan de slag en wat zijn je
eerste ervaringen?
Ik ben eind juni gestart met dit project. De informatie
bijeenkomst op 1 juli was een van mijn eerste
kennismakingen in het project. Ik heb gemerkt dat er
een grote betrokkenheid is van bewoners bij hun wijk.
Ik heb ook gezien dat er nog veel onduidelijk is bij
bewoners over wat er staat te gebeuren en wat hierop
hun invloed is. Hier moeten we wat aan doen. Alleen
samen krijgen we dit voor elkaar.
2. Wanneer kijk je tevreden terug?
Ik kijk tevreden terug als we met elkaar, met
bewoners, woningcorporaties, woningeigenaren,
winkeliers en anderen tot een gedragen plan voor een
aardgasvrij Twekkelerveld komen. We zullen het niet
altijd met elkaar eens zijn, maar mijn ervaring is dat we
met open communicatie en goede gesprekken ver
kunnen komen.
3. Ben je zelf duurzaam?
Dat probeer ik wel steeds meer te zijn. We zijn het aan
de toekomstige generaties verplicht iets aan ons
gedrag te doen. Ik ga bewuster op vakantie en pak niet
meer automatisch het vliegtuig, maak de laatste jaren
veel minder kilometers met de auto en probeer

6

Wanneer het hard regent, is er wateroverlast
op verschillende plekken in Twekkelerveld.
De riolering kan dan al het water niet kwijt,
de putdeksels komen omhoog en de straten
lopen onder water. Dit komt vooral rondom de
Goolkatenweg en in de Pijlhovestraat voor.
De gemeente gaat in 2021 dit probleem
aanpakken.

bewuster stil te staan bij wat ik koop en eet. Ook in huis
probeer ik minder energie te verbruiken. Mijn
zonnepanelen heb ik al bijna terugverdiend. Gasloos is
ook voor mij een hele opgave! Ik woon in een oude
woning uit 1901. Je moet dan zoeken naar goede
oplossingen die duurzaam zijn maar ook haalbaar en
betaalbaar.
4. Mogen bewoners je bellen?
Het is onmogelijk om met iedereen uit de wijk in
gesprek te gaan. We proberen daarom de komende tijd
de informatie op de website verder aan te vullen. Ook
gaan we andere manieren zoeken om iedereen goed op
de hoogte te houden. We gaan daar ook het Bewoners
platform Twekkelerveld bij betrekken en de welzijnsen andere organisaties die in de wijk actief zijn. Zo is er
altijd iemand in de buurt de je kunt spreken over het
onderwerp ‘aardgasvrij’. Tijdens de buurtgesprekken
gaan we echt met elkaar in gesprek.

GroenBlauw
Twekkelerveld
Wat gaat er gebeuren?
•	We leggen extra rioleringen aan voor de afvoer
van schoon water in de Goolkatenweg, Minister
Loudonlaan, Lambertus Buddestraat, Otto van
Taverenstraat en onder de velden van het
sportpark Rigtersbleek.
•	In de Pijlhovestraat leggen we goten met
roosters aan om het water af te voeren.
•	In de groene zone tussen de Lambertus
Buddestraat, de Toekomststraat en de
Spoordijkstraat graven we een greppel van 60
centimeter diep. Deze volgt ongeveer dezelfde
route als de hoogspanningsdraden. Bij regen
vult de greppel zich met water en wordt deze een
beek. Dit water zakt deels in de grond. De rest
wordt afgevoerd naar het Twentekanaal. We
leggen de beek aan samen met het Waterschap.
De beek noemen we een ‘blauwe ader’.
•	De velden rondom de beek worden verlaagd. Bij
zeer zware buien vangen deze plekken het water
tijdelijk op. Daarna wordt het water beetje bij
beetje afgevoerd door de beek naar het
Twentekanaal.
•	Het gebied onder de hoogspanningsmasten
richten we opnieuw in met bomen, planten en
paadjes.

•	We maken de Goolkatenweg en de
Spoordijkstraat veiliger voor het verkeer.

Start werkzaamheden
We hopen volgend jaar te starten met de
werkzaamheden. Zoals u leest moet er veel
gebeuren. Dit kan niet allemaal in één keer. Met
de aannemer bepalen we wanneer we in welke
straat aan het werk gaan. Wanneer we in of
rond een straat aan werkzaamheden beginnen,
ontvangen bewoners een brief. Daarin staat wat
de werkzaamheden zijn, wanneer dit gebeurt en
wat dit voor iedereen betekent.

Website over GroenBlauw
Twekkelerveld
Alle informatie over de werkzaamheden is
ook te vinden op:
www.enschede.nl/groenblauw-twekkelerveld

Bekijk vast de video op internet
Nieuwsgierig naar hoe de groen-blauwe zone
eruit komt te zien? Bekijk dan de animatiefilm
op YouTube. Ga naar: bit.ly/3jcOPAK
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Energie en klimaat

Maak
Twekkelerveld
groen en blauw
U kunt het zich vast nog wel herinneren:
de natte februarimaand waarin het maar
niet leek op te houden met regenen, de
droogte van het voorjaar en de hittegolf in
augustus. Nu zijn het nog uitzonderingen.
Maar dit wordt het nieuwe normaal van de
toekomst: zware stortbuien, hittegolven en
lange perioden van droogte.

Steentje bijdragen
Ook in de toekomst moet Twekkelerveld een fijne
plek zijn om te leven. De gemeente werkt daar
hard aan. Bijvoorbeeld door de wateroverlast
aan te gaan pakken en Twekkelerveld groener
en blauwer te maken. U kunt ook uw steentje
bijdragen. Of liever gezegd: laat maar wat
steentjes weg. Want met elke tegel die u vervangt
door groen, helpt u mee de overlast van water,
hitte en droogte tegen te gaan. Alle kleine beetjes
helpen.
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Sámen en sportief
doelen bereiken
met Supporter
van Elkaar
en insecten een schuilplaats, broedplaats en
voedsel en maakt uw huis mooier.
•	Zaag de regenpijp door en plaats een regenton
of laat het regenwater via een gootje de tuin
in stromen. Zo komt regenwater niet in het
vuilwaterriool terecht, heeft u gratis water om
de tuin mee te sproeien en voorkomt u een te
droge tuin.

Meer handige tips
Kijk voor veel meer tips om uw huis en tuin aan
te passen aan het klimaat van de toekomst op
www.groenblauwenschede.nl.

Iedereen hoort erbij

Afgelopen september startten 12 gezinnen
uit Twekkelerveld aan Supporter van Elkaar.
Een nieuw project van Scoren in de wijk van
FC Twente. Het doel van Supporter van Elkaar
is om sámen aan de slag te gaan met doelen
die ieder gezin zelf stelt.
Ook bij dit nieuwe project werkt Scoren in de wijk van
FC Twente samen met allerlei partijen die in de wijk
actief zijn zoals Speeltuin Het Heelal, Korfbalvereniging
Rigtersbleek, ’t Proathuus, Kinderopvang Hebbes,
Sportaal, Alifa, Gemeente Enschede, wijkteams, en
de woningcorporaties Domijn en Ons Huis. Supporter
van Elkaar zet gezinnen die een extra steuntje in de
rug kunnen gebruiken centraal. Ze gaan aan de slag
met doelen die ze zelf stellen. Bijvoorbeeld: een betere
gezondheid, werk vinden, beter leren lezen of schrijven,
meer sociale contacten opdoen, anders opvoeden
en ga zo maar door. Passend binnen de geldende
corona-richtlijnen, komen de gezinnen wekelijks bij
elkaar. bij Speeltuin ’t Heelal en bij Korfbalvereniging
Rigtersbleek. ’s Morgens alleen de ouders en ’s
middags ook de kinderen. 18 weken lang gaan ze op een
sportieve en leuke manier aan de slag met hun doelen.
Er wordt gesport, er zijn leuke uitjes en we organiseren
themabijeenkomsten. En ook onderling steunen de
gezinnen elkaar.

Wat kunt u gemakkelijk doen aan uw huis of tuin?
•	Plant een boom. Bij hoge temperaturen
zorgt een boom voor schaduw en koeltje, bij
harde wind breekt de boom de windkracht.
De schaduw van de boom zorgt voor minder
verdroging van de bodem. En groen maakt
gelukkig!

Projectleider Laura: “Samen met je kinderen leuke
en positieve dingen doen, daar krijg je weer energie
van en daardoor krijg je weer zin om aan je toekomst
te werken. Samen met de groep van gezinnen kom je
iedere week bij elkaar en kunnen wij je ondersteunen
bij de doelen die je hebt gesteld”.

•	Zet een klimplant tegen uw huis. ‘s Zomers
warmt de gevel minder op door de zon. Dat
kan soms wel tien graden schelen! In de winter
zorgt de plant dat uw huis binnen warmer blijft.
Een klimplant biedt aan verschillende dieren

Op de website van Supporter van Elkaar zie je filmpjes
en verhalen van gezinnen die al meegedaan hebben.
Mocht je belangstelling hebben om met je gezin deel
te nemen aan dit traject, stuur dan een mail naar
l.hofte@fctwente.nl.

“Samen met je
kinderen leuke
en positieve
dingen doen,
daar krijg je
weer energie
van.”
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Prettig wonen
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Om de sterren van
Twekkelerveld wat
meer in de spotlights
te zetten, hebben we
hier foto’s van gemaakt.
We willen deze alvast
graag met jullie delen herkent u alle plekken?

Meer informatie:
domijn.nl
onshuis.com
enschede.nl
dewoonplaats.nl

